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EDITORIAL

Em 2020 enfrentamos muitos desaﬁos. Nós quebramos barreiras quando vimos que era
possível crescer em meio a uma crise mundial sanitária que impactou diretamente todos os
setores da economia. Mesmo em um cenário desfavorável, fomos além ao conseguirmos bater
recordes e atingir metas.
O primeiro Informativo Capebe de 2021 não poderia ser diferente: nós olhamos para trás e
trouxemos todos os sucessos e crescimentos que a nossa cooperativa conquistou ao longo
deste último ano. Mais do que nunca, todos esses acontecimentos servirão como incentivo
para que continuemos seguindo por um caminho de êxito no agronegócio da nossa região.
Nesta edição destacamos uma retrospectiva da Capebe em 2020, com todos os
acontecimentos, ações e projetos realizados ao longo do ano. Além disso, relembramos as
conquistas importantes para a nossa cooperativa, como por exemplo a reforma do Posto
Capebe Guapé; os recordes de vendas e recebimento de café; os ótimos resultados do
planejamento estratégico de laticínios; o sucesso das reuniões líderes da nossa cooperativa; a
premiação do Concurso Somos 8, com os melhores cafés das nossas unidades e outros muitos
acontecimentos.
O ano realmente foi cheio de obstáculos, mas graças ao empenho e colaboração dos nossos
cooperados e colaboradores, a cooperativa encerrou 2020 com o pé direito e cheia de metas
para 2021. Este ano os desaﬁos continuam, mas contamos com a certeza de que todos estarão
dispostos a enfrentá-los de cabeça erguida e cheios de orgulho. Desejamos que cada um
desses acontecimentos abordados aqui mostre a importância de cada um de vocês para o
nosso crescimento.
BOA LEITURA!
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7 princípios do

Conheça os princípios que regem o movimento cooperativista
Segundos dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil possui
quase 7 mil cooperativas espalhadas por todo o território nacional e por
diferentes setores da economia. Ao todo, são mais de 13 milhões de cooperados
e 350 mil empregados. Além disso, elas geram em torno de 250 milhões de
empregos diretos país.
Para que todo esse sistema funcione, as cooperativas seguem alguns
princípios que guiam seus trabalhos e a forma de se construir relações entre os
cooperados e colaboradores. No total, são sete orientações que dão sentido ao
estilo cooperativista de trabalho. Conheça cada um deles e entenda mais um
pouco sobre como funciona o sistema da nossa cooperativa:
1. Adesão Livre: as cooperativas são organizações voluntárias e
abertas a todos que estão aptos a utilizarem seus serviços. Sendo
assim, não há discriminação de sexo ou gênero, raça, social, política
ou religiosa entre os seus cooperados.
2. Gestão Democrática: as organizações seguem um regime
democrático, isso quer dizer que quem escolhe os representantes da
cooperativa são os próprios cooperados por meio de eleição. Os
eleitos são responsáveis por coordenar todos os serviços.
3. Participação Econômica: todo cooperado ajuda ﬁnanceiramente a
sua cooperativa e, também, promove a sua movimentação. Em
recompensa, possuem acesso a serviços e preços especiais.

4. Autonomia e Independência: as cooperativas são autônomas e
independentes. Elas funcionam em regime de ajuda mútua entre seus
cooperados e dirigentes, que deﬁnem todo o seu funcionamento.
5. Educação, formação e informação: as organizações promovem a
educação e qualiﬁcação de seus membros cooperados e
colaboradores, permitindo que cada um contribua de forma eﬁcaz
com a cooperativa.
6. Intercooperação: As cooperativas se cooperam entre si, dando mais
força ao movimento. Esse sistema pode acontecer de diversas
formas: por meio de estruturas locais, regionais, estaduais e até
internacionais.
7. Interesse pela comunidade: as cooperativas atuam em prol do
desenvolvimento da comunidade na qual elas estão inseridas,
colocando em prática políticas deﬁnida por seus dirigentes e que
contribuem para o avanço social e econômico do local.
Dessa forma, cada cooperativa dentro do seu ramo promove o movimento na
comunidade e contribui para o seu avanço. A Capebe se orgulha de formentar o
cooperativismo e crescer junto com o agronegócio da nossa região.
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Ferrugem do cafeeiro
A deﬁciência nutricional, o manejo inadequado da lavoura, as pragas e as
doenças são os principais responsáveis pela redução da qualidade e da
produtividade do cafeeiro. Entre as doenças, uma das que mais prejudica é a
Ferrugem. Ela é uma doença fúngica que ocorre em grandes áreas atacando o
cafeeiro e causa grandes prejuízos aos produtores.
Danos Causados:
A Ferrugem causa redução da área foliar devido à queda precoce das folhas,
resultando em menor pegamento de ﬂorada, redução nos chumbinhos e, em
casos mais graves, ocorre a seca dos ramos laterais, comprometendo em
alguns casos em mais de 50% da produção.
Condições favoráveis à ferrugem:
A Ferrugem prefere condição de clima com temperatura de 20 a 24°C, além
de umidade fornecida por chuvas, orvalho e ambientes sombreados, se
evoluindo no período mais chuvoso do ano. Lavouras com espaçamento
reduzido e com plantas com muitas hastes também causam o maior ataque da
doença nos cafezais. Outro fator agravante é a permanência da doença, vinda do
ano anterior.
Entre alguns pontos a serem observados para o aumento do ataque da
Ferrugem, está a carga pendente onde as lavouras com carga alta ﬁcam mais
expostas, pois as reservas de componentes importantes para o sistema de
defesa da planta são destinadas a frutiﬁcação. No entanto nos últimos anos,
por haver um inverno mais chuvoso e quente, o aparecimento da ferrugem tem
ocorrido mais tarde, mesmo em lavouras de carga baixa ou que venham de
manejo de poda no ano anterior. Isso ocorre principalmente quando os
tratamentos de controle de Ferrugem com 2 aplicações foliares são iniciadas e
terminadas mais cedo.
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Métodos de controle:
A Ferrugem pode ser controlada através de duas práticas ou sistemas, onde
ocorre o controle natural ou químico.
Controle natural: é caracterizado por utilizar variedades resistentes e por
uso de controle biológico onde fungos e ou bactérias são aplicados para o
controle da doença.
Controle químico: que ao longo dos anos se mostra muito econômico e
eﬁciente, onde se seleciona o melhor sistema de fungicidas, doses, épocas e
tecnologia de aplicação. Os fungicidas devem ser usados de acordo com suas
características e épocas adequadas, sendo eles preventivos ou curativos, na
intenção de obter o melhor controle da doença e, assim, ter maiores níveis de
produtividade na lavoura.
A Capebe dispõe de um Departamento Agronômico qualiﬁcado sempre
pronto a atender nossos cooperados para auxiliar no melhor tratamento para
sua lavoura.

Fernando José Vieira
Consultor Agronômico
Capebe Ilicínea
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SOMOS 8: Homenagem aos melhores cafés
da cooperativa
O concurso aconteceu separadamente em cada unidade e reconheceu os melhores cafés destas cidades
O ano de 2020 se encerrou com o resultado da primeira edição do concurso
Somos 8 promovido pela Capebe para premiar os dez melhores cafés de cada
unidade da nossa cooperativa. A inciativa teve como objetivo valorizar as
características especíﬁcas de cada município e dar visibilidade às diferentes
qualidades de cafés.
Primeiramente, foram selecionados os melhores 20 cafés tipo Bebida Mole e
Apenas Mole de cada unidade Capebe. Todos os cooperados que depositaram
café da safra 2020 na nossa cooperativa participaram automaticamente do
concurso, sem precisar fazer inscrição. Após essa etapa, foram ranqueados os
melhores 10 cafés de cada cidade, os quais receberam uma premiação em
dinheiro de acordo com a sua classiﬁcação.
Segundo Marcelo Vieira, engenheiro agrônomo e responsável pelo Capebe
Global, o objetivo foi valorizar o café dos nossos cooperados. “O concurso foi
realizado de uma forma que valorizasse as características do café de cada
município. Há cidades onde o café é mais frutado, outro mais adocicado, outro
mais cítrico. Assim, nós passamos a conhecer melhor os cafés”, explica.
Nelmo José Tavares Ribeiro, coordenador de classiﬁcação e degustador QGrader da Capebe, explica que o processo de escolha dos melhores cafés foi
feito por três provadores especialistas da nossa cooperativa, que seguiram a
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metodologia SCAA. “O método utilizado é internacional e avalia não só o sabor,
mas como também a semente, o aroma, a espessura e outras coisas mais”, diz.
Nelmo lembra também que a classiﬁcação e julgamento foram feitos de forma
anônima.
André Luiz, diretor presidente da Capebe, enfatizou que mesmo em um
contexto de pandemia, o concurso foi um sucesso. “Superou as nossas
expectativas. O concurso deu mais oportunidades e valorizou os nossos
produtores de todas as cidades”, explica.
Foram premiados os 3 primeiros colocados de cada cidade. Quanto aos
valores da premiação, foi deﬁnido pela organização que haveria um
complemento no valor do café dos cooperados, caso eles tenham
comercializado. Caso não tivessem vendido, seria considerado o valor do café
no dia do fechamento da premiação do concurso (30/11/2020). Caso o café já
tivesse sido vendido, os vencedores receberiam o complemento para o primeiro
lugar R$ 1.000,00 por sacas; o segundo lugar levaria R$ 850,00 e o terceiro R$
750,00. O máximo de sacas considerado foram 10 para que eles participassem
da disputa.
Conheça os grandes vencedores de cada unidade Capebe e o que eles
acharam do concurso:

“Nunca tinha participado de um concurso durante a minha vida, inclusive,
participei porque a cooperativa me classiﬁcou. Foi uma surpresa muito
agradável e maravilhosa ﬁcar em primeiro. Moro em Boa Esperança há 20
anos e, antes, eu nunca tinha visto um pé de café. Então eu venho todo esse
tempo cuidado dos meus pés de café e agora fui agraciado. Eu ﬁquei muito
feliz, surpreso e contente ao mesmo tempo. A ideia que a Capebe teve com
esse concurso foi excepcional. Além de identiﬁcar os melhores café, deu
chance a todo cooperado de participar.”
Roberto de Castro
1º lugar no Concurso Somos 8 – Boa Esperança

“Demorou para entender que ﬁquei em primeiro lugar, porque café é uma
coisa muito difícil, colhido sem chuva e muito bem cuidado. A gente nunca
espera ﬁcar em primeiro lugar, porque as coisas são muito difíceis. Eu ﬁz a
adubação certa no meu café e dei muita sorte que não choveu na minha
plantação. Além disso, o concurso em todas as cidades foi ótimo porque
todos precisam. O dinheiro, inclusive, veio em boa hora, porque foi perto do
Natal.”

“Foi perfeito ter um concurso em cada cidade. Valorizou o meu trabalho e eu
ﬁquei muito honrado com essa iniciativa e reconhecimento. Eu não
esperava ser o primeiro lugar de Candeias, mas deu certo. Tomo muito
cuidado com o cultivo do meu café e faço tudo na hora certa, como
adubação, seca e panha. Isso tudo contribui para a melhoria da qualidade do
café.”
Célio Salviano de Paiva
1º lugar no Concurso Somos 8 – Candeias

“Eu não esperava essa colocação no concurso. A gente tenta fazer o melhor
sempre com o café e agora com o prêmio que eu recebi eu vou investir ainda
mais na minha plantação. A iniciativa da Capebe de fazer oito concursos foi
ótima porque ajuda o produtor de cada cidade. Eu nunca tinha participado de
um concurso antes, então ganhar foi uma surpresa grande e eu ﬁquei muito
feliz. “
José Vanir Dias
1º lugar no Concurso Somos 8 – Coqueiral

Mário de Oliveira Machado
1º lugar no Concurso Somos 8 – Campo do Meio
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agradável e maravilhosa ﬁcar em primeiro. Moro em Boa Esperança há 20
anos e, antes, eu nunca tinha visto um pé de café. Então eu venho todo esse
tempo cuidado dos meus pés de café e agora fui agraciado. Eu ﬁquei muito
feliz, surpreso e contente ao mesmo tempo. A ideia que a Capebe teve com
esse concurso foi excepcional. Além de identiﬁcar os melhores café, deu
chance a todo cooperado de participar.”
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1º lugar no Concurso Somos 8 – Boa Esperança

“Demorou para entender que ﬁquei em primeiro lugar, porque café é uma
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espera ﬁcar em primeiro lugar, porque as coisas são muito difíceis. Eu ﬁz a
adubação certa no meu café e dei muita sorte que não choveu na minha
plantação. Além disso, o concurso em todas as cidades foi ótimo porque
todos precisam. O dinheiro, inclusive, veio em boa hora, porque foi perto do
Natal.”

“Foi perfeito ter um concurso em cada cidade. Valorizou o meu trabalho e eu
ﬁquei muito honrado com essa iniciativa e reconhecimento. Eu não
esperava ser o primeiro lugar de Candeias, mas deu certo. Tomo muito
cuidado com o cultivo do meu café e faço tudo na hora certa, como
adubação, seca e panha. Isso tudo contribui para a melhoria da qualidade do
café.”
Célio Salviano de Paiva
1º lugar no Concurso Somos 8 – Candeias

“Eu não esperava essa colocação no concurso. A gente tenta fazer o melhor
sempre com o café e agora com o prêmio que eu recebi eu vou investir ainda
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um concurso antes, então ganhar foi uma surpresa grande e eu ﬁquei muito
feliz. “
José Vanir Dias
1º lugar no Concurso Somos 8 – Coqueiral

Mário de Oliveira Machado
1º lugar no Concurso Somos 8 – Campo do Meio
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Saiba a classificação

final dos 1O +
“Achei incríveis os resultados do concurso e até estava esperando pelo
menos um 3º lugar porque eu sabia da qualidade boa do meu café. O cuidado
especial com o terreiro e alguns produtos especiais que auxiliaram a minha
lavoura foram meus diferenciais. Agora é aproveitar para curtir o prêmio
com a família e amigos. A Capebe precisa continuar promovendo concursos
como esse porque vai despertar em muitos produtores a vontade de cultivar
cafés bons e valoriza o produtor e a lavoura de cada cidade.”
Edwards Rezende
1º lugar no Concurso Somos 8 – Cristais

“Achei maravilhoso esse concurso que a Capebe promoveu, ﬁquei muito
satisfeito e contente. O dinheiro veio em boa hora. Irei gastar com o meu
café, comprando adubo para a plantação. Ano que vem, se Deus quiser, eu
irei participar novamente pois minha safra será ainda maior.”

Antônio Belchior Ribeiro
1º lugar no Concurso Somos 8 – Ilicínea
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“Eu não esperava ﬁcar em primeiro lugar no concurso, mas meu café é
muito bem cuidado. Eu capino a área, desbroto e seco todo o café bem
secadinho. Sobre o concurso, a Capebe está de parabéns porque ela foi
muito justa. Eu sou cooperado a uns 4 ou 5 anos e me sinto muito favorecido
em fazer parte.”

Antônio Júlio da Cunha
1º lugar no Concurso Somos 8 – Guapé

“Foi uma excelente iniciativa da nossa cooperativa. A Capebe fez um
concurso regionalizado, então valorizou o nepomucenense. Se fosse um
concurso que abrangesse mais cidades, não seria tão igual, porque cada
cidade tem suas peculiaridades, clima e solo. Em relação ao prêmio, eu
acreditava na qualidade do meu café e até já tinha comercializado parte do
café, então agora essa renda extra me ajudou até ter uma ceia de Natal
melhor.”
Getúlio Baratti Lima
1º lugar no Concurso Somos 8 – Nepomuceno

de cada unidade
Boa Esperança

Campo do Meio

Candeias

Coqueiral

1º: Roberto de Castro
2º: Sebastião Pedro de Almeida
3º: Israel Arcanjo da Costa
4º: José Nilton Figueiredo
5º: Bruno de S. Monte Raso
6º: Mateus Eduardo C. C. Oliveira
7º: Sinval de Souza Figueiredo
8º: Renato Benﬁca Vilela
9º: Guilherme de A. Figueiredo
10º: Maria Ap. da Silva Avelino

1º: Mário de Oliveira Machado
2º: Marcos Rocha
3º: Tânia Rocha Morais Almeida
4º: Telma Lúcia Araújo Santos
5º: Héber Antônio Rodrigues
6º: Maurílio Siqueira Cabral
7º: Valton Rodrigues Pereira
8º: Rach Stud Agropecuária LTDA
9º: Alexandre Furtado
10º: Carlos Antônio Custódio

1º: Célio Salviano de Paiva
2º: Maykon Gleison Faria
3º: Sidinei Conceição Cordeiro
4º: Giordani Banaccorsi
5º: Francisco Ferreira da Silva
6º: João Teixeira Rodrigues
7º: Nilton Alvarenga Pereira
8º: José Augusto da Silva
9º: Patrícia da Silva
10º: Fernando H. de J.Gonçalves

1º: José Vanir Dias
2º: Afonso Cândido Rodrigues
3º: Miguel Arcanjo de Oliveira
4º: Vitor Azarias de Oliveira
5º: José Camilo da Silva Filho
6º: Gláucio Leopoldino de Oliveira
7º: Antônio Carlos de Araújo
8º: Mardem Simão Barbosa
9º: Alaor Alves Barbosa
10: Irani Rafaela Junqueira

Cristais

Guapé

Ilicínea

Nepomuceno

1º: Edwards Rezende
2º: Dalmy Cássio Miguel
3º: Lais Pinheiro Carvalho
4º: Antônio de Paula Mira
5º: Marcos Ferreira da Silva
6º: Hélio Rodrigues
7º: José Roberto Morais
8º: Vantuir Rodrigues
9º: Ronaldo Pires
10º: Vicente de Paula Silva

1º: Antônio Júlio da Cunha
2º: Ademir João de Lima
3º: Lauro Roberto da Silva
4º: Elton Dione Dutra
5º: Valdinei Noel de Oliveira
6º: José Luiz Barros
7º: Suavita da Silva Miranda
8º: Renan Fábio da Silva
9º: Idevar Olímpio da Cunha
10º: Rubeval Silvestre Ferreira

1º: Antônio Belchior Ribeiro
2º: Alexandre Souza Pereira
3º: Antônio Ávila Moreira
4º: Donizete B. Gonçalves
5º: Aguilar Alves da Costa
6º: Adilson Ferreira de Assis
7º: João Paulo Nunes
8º: Sebastião dos Santos Alves
9º: Manoel Torquato Vaneli
10º: José Roberto Moreira

1º: Getúlio Baratti Lima
2º: José Joaquim de Oliveira
3º: Paulo Augustinho da Rocha
4º: Adão Garcia Reis
5º: Walter Alves Alexandre
6º: Deleon Reis Barbosa
7º: Eﬁgênio Siviero Martins
8º: Leandro Oliveira Pedroso
9º: Leandro H. Pedroso
10º: Paulo Caetano
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O sucesso do planejamento estratégico
do laticínios Capebe
Crescimento no faturamento e reposicionamento da marca no mercado estão entre as conquistas de 2020
No ano de 2020, o setor de laticínios da Capebe colocou em prática um
planejamento estratégico para reposicionar os produtos no mercado e ter maior
rentabilidade e consolidação da marca. O processo foi feito por uma equipe de
proﬁssionais diversos que realizaram um diagnóstico da produção, vendas
marketing e qualidade dos nossos laticínios.
A partir da implementação da estratégia, foi possível organizar o setor e
obter melhores resultados comparado aos anos anteriores. De acordo com
Ramon Garcia Chagas, consultor externo dos laticínios, o planejamento
permitiu trazer estratégias de mercado, preço e ﬁnanceiro que beneﬁciem os
negócios da nossa cooperativa. “O planejamento estratégico é algo constante e
mutável que uma organização deve fazer sempre em suas atividades buscando
estratégias e resultados melhores a cada dia”, explica.
O planejamento contou com diversas etapas que incluem desde a deﬁnição
da missão e valores do setor de laticínios, até a criação de um plano de ação
com a metodologia 5W2H e políticas estratégicas e de gestão.
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Rações Capebe: De olho no futuro, pensando na
sustentabilidade e na saúde das pessoas
Passamos por um processo de mudanças sem volta onde
SUSTENTABILIDADE e SAÚDE serão as palavras determinantes, tanto para
empresas, quanto para produtores se manterem na atividade. É cada vez maior o
interesse e preocupação das pessoas sobre os alimentos que consomem todos
os dias. A população se mostra cada dia mais informada e preocupada com a
alimentação. Muitos já querem saber de onde veio seu alimento e como ele foi
produzido. Será que foi produzido em uma propriedade que respeita o meio
ambiente? Este alimento está livre de antibióticos ou aditivos nocivos à saúde
humana? Essas são perguntas que a cada dia são mais frequentes.
O uso indiscriminado de antibióticos por décadas na alimentação animal se
tornou um problema sério e real nos dias de hoje. Muitos antibióticos usados
em larga escala hoje no Brasil, na alimentação animal, já foram proibidos há
anos em boa parte da Europa. A proibição, por sua vez, aconteceu porque hoje já
temos estudos que comprovam que o uso de tais moléculas são danosas à
saúde humana e que, se não tomarmos medidas drásticas, este problema
poderá se tornar incontrolável.
Seguindo essa premissa, e mais uma vez inovando, a Fábrica de Rações
Capebe decidiu deixar de usar antibióticos nas suas rações destinadas a vacas
em Lactação. Após um trabalho criterioso e com a ajuda de nossos parceiros,
chegamos no ano de 2021 com 100% de nossas rações destinadas a vacas em
Lactação totalmente LIVRES DE ANTIBIÓTICOS. Nós vemos como nosso dever
garantir uma produção de alimentos de forma sustentável. Se a demanda
mundial é por alimentos seguros e saudáveis, lançamos na frente uma solução
para nossos cooperados que, agora, já estão prontos para atenderem tal
demanda.
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Deixamos os antibióticos de lado e passamos a usar uma molécula
ﬁtogênica* denominada Actifor BOOST, que é um composto com eﬁciência
comprovada a nível mundial, da empresa Delacon, especialista e líder global no
segmento, desenvolvendo soluções ﬁtogênicas para enfrentar os desaﬁos
atuais e futuros em nutrição animal. O Actifor BOOST, além de aumentar a
produção dos animais, reduz a CCS do leite (leite mais saudável), aumenta o
teor de proteína do leite (Leite mais nutritivo), melhora a eﬁciência alimentar
dos animais (Produção mais rentável), gera um alimento livre de resíduos de
antibióticos (Alimento seguro) e reduz a emissão de metano pelos animais
(Produção sustentável).
Estamos convencidos de que o sucesso sustentável não é coincidência, mas
resultado de um trabalho em equipe poderoso. E é lá onde se encontra o
FUTURO.
*Fitogênicos são combinações padronizadas, especíﬁcas e baseadas na ciência de
compostos bioativos encontrados em plantas com eﬁcácia comprovada e impacto
sustentável em animais, pessoas e/ou meio ambiente
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Você sabe a importância de manter o seu
cadastro atualizado na cooperativa?
O cadastro dos nossos cooperados junto à Capebe tem
uma importância muito grande, tanto para a cooperativa,
quanto para os produtores rurais. Mantê-lo atualizado é uma
forma importante de garantir a união entre a Capebe e os
produtores rurais, que sempre busca trazer e fazer o melhor
para os cooperados.
Além disso, visando a saúde e segurança dos produtores
rurais, o cadastro atualizado evita que ele compareça na
cooperativa com frequência, permitindo que processos sejam
realizados de maneira remota. Por telefone, é possível
receber orientações quanto à situação do seu cadastro e
orientação para separar os documentos necessário.

Para mais informações, entre em contato
pelos telefones:
(35) 3851-9573 | 3851-9559
WhatsApp (35) 99834-2648
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COM O CADASTRO ATUALIZADO, OS
NOSSOS COOPERADOS RECEBEM:
Ÿ Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) pelo e-mail;
Ÿ Extratos detalhados para Declaração de
Imposto de Renda;
Ÿ Mantêm comunicação direta com a
cooperativa para facilitar o recebimento de
promoções e informações importantes sobre o
mercado;
Ÿ Evitam problemas para realizar compras por
falta de dados ou desligamentos.
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Capebe Guapé reinaugura posto de combustível
O posto passou por reformas em sua estrutura, pista de troca de óleo e recebeu pintura
No dia 20 de outubro de 2020, a nossa cooperativa reinaugurou o Posto
Capebe na cidade de Guapé. A ocasião reabriu o posto de combustível que
passou por duas semanas de reformas em sua imagem e estrutura,
proporcionando facilidades e comodidade aos clientes e cooperados que
utilizam seus serviços.
O posto recebeu melhorias na iluminação, pintura das paredes e bombas,
novas placas e pista de troca de óleo. Ele ﬁca localizado no centro da cidade,
em um ponto estratégico para atender moradores e turistas que frequentam o
município, e conta com seis colaboradores no total. O posto é bandeirado Shell
e conta com toda qualidade de produtos e serviços oferecidos pela rede de
Postos Capebe.
De acordo com Flávia Freire, compradora e responsável pelos Postos Capebe,
o posto traz inúmeras vantagens para a cidade. “Além da geração de empregos
para Guapé, a Capebe trabalha corretamente para que os impostos voltem para
a cidade e faça o dinheiro rodar no município”, explica, mostrando como os
serviços agregam valor e oferecem o máximo de comodidade aos cooperados da
cidade.
A unidade oferece preço justo aos clientes e, também, possui um variado
portifólio de lubriﬁcantes, atendendo a todas as necessidades que surgirem.
Além disso, o cooperado da Capebe que abastece no posto tem a vantagem de
poder pagar depois pelo abastecimento ou serviço utilizado, ao receber um
boleto no ﬁnal do mês com todos os débitos junto à cooperativa.
O cooperado da unidade Guapé, José Donizete Teixeira, de 64 anos, ressalta a
importância do Posto de Combustível da Capebe na cidade. “O posto ﬁcou muito
bom após a reforma e o atendimento é ótimo. A grande facilidade para nós que
somos cooperados é que podemos pagar depois de 30 dias pelo abastecimento.
Isso é muito bom para a gente”, diz.
O Posto Capebe em Guapé ﬁca localizado na Rua Prof. Boaventura, nº 15,
Centro e funciona das 6h às 19h40, de segunda à sábado.
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OFERECEMOS: COMBUSTÍVEIS DE QUALIDADE, TROCA DE
ÓLEO COMPLETA E VENDA DE LUBRIFICANTES E FILTROS.
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Reunião de líderes promove união
entre setores da cooperativa
O encontro acontece mensalmente e debate ideias e projetos de crescimento da Capebe
A Capebe começou a realizar mensalmente uma reunião de líderes
da cooperativa. O objetivo é debater ideias, projetos e formas de dar
prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos pelos nossos
colaboradores e cooperados, para que todos estejam alinhados em
relação ao que acontece dentro da Capebe.
Em cada encontro, que reúne um proﬁssional de cada setor, os
departamentos da Capebe se dividem para se apresentarem e
mostrarem quais os serviços são realizados por eles dentro da
cooperativa. Além disso, a diretoria exibe um compilado do que
aconteceu durante todo o mês, que é repassado a todos os
colaboradores através dos líderes que estiveram presentes na reunião.
Para iniciar o ano, os departamentos irão deﬁnir metas que irão
guiá-los durante todo 2021, envolvendo desde o planejamento de
projetos, até a execução. André Luiz Reis, diretor presidente da Capebe,
ressalta que a reunião foi criada para unir os setores e preencher a
lacuna entre eles, aﬁnal, todos estão interligados. “O efeito foi melhor
do que a gente imaginava. Os setores começam a conhecer as
diﬁculdades uns dos outros e a conversarem entre si, o que era muito
difícil de acontecer”, explica.
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pessoal. Nós tentamos preparar a equipe o máximo possível para poder atender
o produtor e as suas necessidades, até que nos adequemos às novas tecnologias
que vão chegando.
IC: Quais foram as maiores conquistas de 2020 para a cooperativa?
AR: A primeira foi atender o produtor apesar das diﬁculdades da pandemia.
Houve falta de material e matéria prima, porém, a nossa cooperativa conseguiu
se sobressair na compra de insumos e não deixou faltar nada. Poucas coisas
faltaram e a gente conseguiu atender o produtor nas demandas mesmo com as
diﬁculdades de fornecimento. Além disso, o número de cooperados aumentou e
vem crescendo muito, principalmente nas cidades vizinhas. A cooperativa está
em um momento muito positivo porque ela vem melhorando cada vez mais a
qualidade dos serviços prestados e, também, vem se solidiﬁcando
ﬁnanceiramente, dando segurança para o produtor.

SUCESSO EM MEIO A CRISE:
Conheça os impactos da pandemia na Capebe
e as estratégias para contornar as diﬁculdades

IC: Tendo em vista o cenário atual, com a pandemia ainda em curso,
quais as principais metas para 2021?
AR: Em 2020, nós percebemos a ineﬁciência do atendimento telefônico, que não
funciona muito bem, porque, às vezes, é todo mundo telefonando ao mesmo
tempo. Pensando nisso, iremos lançar agora, no primeiro semestre, um
aplicativo para celular onde o produtor vai poder ter nota ﬁscal, olhar o saldo e
olhar a conta corrente. Já no futuro, nós teremos o e-commerce. Então, no
máximo ano que vem, teremos essa comodidade para que o produtor possa, de
dentro da sua propriedade, ter um conforto de fazer o pedido e não precisar se
deslocar [para as unidades]. São essas as novas ações que estamos planejando
fortemente para superarmos as diﬁculdades e poder atender com mais rapidez o
produtor. Além disso, planejamos a inauguração de uma nova loja para dar
agilidade e rapidez no atendimento, pensando em diminuir ﬁlas e ter mais
rapidez na compra dos insumos agrícolas.

IC: Em termos de expansão, a Capebe pretende aumentar sua
infraestrutura? Em quais unidades?
AR: Nós não podemos parar. Hoje, nós temos algumas deﬁciências e já
possuímos um projeto novo para suprir, que são: o departamento de café, que
está saturado em arquivos de amostra de café e, também, em atendimento ao
produtor; e a Loja 1 Boa Esperança [de insumos agrícolas], que também está
saturada de espaço físico e acaba que ocasiona diﬁculdades como ﬁla e demora
no atendimento ao produtor. Sendo assim, iremos fazer uma loja maior e
esperamos que esse ano a gente inaugure um espaço que o produtor poderá
fazer a sua compra e a sua comercialização em um local só.
IC: Como vocês pretendem aumentar a união entre as unidades
Capebe?
AR: Nós já iniciamos um projeto, chamado Somos 8, que tem exatamente esse
propósito. Nós somos oito unidades da cooperativa e a ideia é continuar fazendo
projetos para aumentar a união. Tivemos também o concurso de café que foi um
sucesso, conectando mais a diretoria com as unidades da cooperativa. Além
disso, a meta é dar mais rapidez e mais ﬂuência para o pessoal poder
desenvolver as unidades onde a cooperativa tem loja, para poder unir mais os
produtores.
IC: Quais são as prioridades da Capebe para 2021?
AR: Melhorar a eﬁciência do atendimento ao produtor, oferecendo mais rapidez.
Sendo assim, o aplicativo e a nova loja estão entre as nossas prioridades do ano.
IC: O que que o cooperado pode esperar da diretoria da Capebe em
2021?
AR: Muito comprometimento, além de muita vontade para fazer as coisas boas e
certas que beneﬁciem o produtor.

Conheça os planos da Capebe para 2021
2020 foi um ano que exigiu muito do agronegócio, gestores e produtores
rurais. A pandemia que atinge hoje o mundo inteiro gerou impactos também na
nossa região e, por isso, foi necessário traçar estratégias, novas ideias e colocar
em prática projetos para que a nossa cooperativa não sofresse impactos
negativos na sua produtividade.
O Informativo Capebe conversou com André Luiz Reis, diretor presidente da
cooperativa, para entender melhor como o contexto que vivemos no ano
passado, e que ainda segue em 2021, inﬂuenciou no trabalho da nossa
cooperativa e dos cooperados da nossa região e, também, quais são as visões da
diretoria para este ano que se inicia.
Informativo Capebe: 2020 foi um ano muito atípico. De que forma a
pandemia e a crise econômica atingiu a cooperativa?
André Reis: Esse ano foi totalmente diferente. Tivemos que buscar inovações
para poder superar as diﬁculdades e tivemos que tomar algumas medidas para
não nos prejudicarmos. Além das proteções normais, álcool em gel e
distanciamento social, nós nos dividimos em turnos para não precisar parar.
Dividimos [os funcionários] em três turnos para que, se caso contaminasse
alguém, a gente não precisaria parar. E essa alternativa deu muito certo.
Superamos esses desaﬁos devido ao comprometimento dos colaboradores, que
entenderam a gravidade do momento que a gente passava [em 2020] e se
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empenharam muito. Houve muita responsabilidade e empenho. Por ﬁm, acabou
que encerramos o ano positivamente, apesar das diﬁculdades que surgiram e
das inseguranças que tivemos naquele momento.
IC: Quais foram as principais medidas tomadas pela Capebe para
diminuir os impactos econômicos em 2020?
AR: Além das contenções normais de custo, a gente está trabalhando muito
com a ﬁlosoﬁa de “fazer mais com menos” para dar o máximo de eﬁciência aos
processos. O objetivo é diminuir custos, ao mesmo tempo em que se aumenta
produção e produtividade. Todo esse processo nos fez acordar para as
necessidades que estão evidentes na nossa cooperativa.
IC: Quais as maiores diﬁculdades encontradas hoje no agronegócio? o
que se tem feito para contornar essas diﬁculdades?
AR: O agronegócio está em um momento de transição e de evolução. Por isso,
hoje a gente tem muita diﬁculdade, por exemplo, em implantar o serviço de
internet rural. Para você acompanhar a evolução, é preciso que você tenha
acesso a esses serviços básicos, como internet e telefone, e isso ainda é muito
precário na nossa região. Então é preciso melhorar muito esses serviços para
que possamos atender as novas tecnologias que estão chegando e que já
chegaram. Para contornar essa situação, a gente vai para o atendimento

Diretoria Capebe, da esquerda para a direita,respectivamente: Diretor Administrativo José
Neife Miranda, Diretor Presidente André Luiz Reis e o Diretor Comercial Flávio Spineli
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CAPEBE FEZ A SUA PARTE E GARANTIU O SUCESSO DO COOPERADO EM 2020
2020 foi um ano repleto de desaﬁos durante o caminho. A
pandemia do novo coronavírus, que assola o mundo inteiro, nos
obrigou a pensar rapidamente em novas estratégias e projetos
para garantir o crescimento e superação da Capebe e dos
nossos cooperados. Entretanto, mesmo com essa nova
realidade, a cooperativa continuou crescendo como nunca.
Foram diversos projetos, melhorias de infraestrutura, metas de
crescimento alcançadas, reformas e demais investimentos.

Crescimento & Superação

Tudo isso só foi possível graças ao esforço e dedicação dos
nossos cooperados, colaboradores e parceiros, que
trabalharam com ﬁrmeza para manter a excelência dos
serviços prestados, levando o nome da Capebe para além do
Brasil. Nas próximas páginas, você confere tudo o que
aconteceu durante o ano de 2020 para nos dar inspiração para
continuar crescendo sempre.
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CAPEBE FEZ A SUA PARTE E GARANTIU O SUCESSO DO COOPERADO EM 2020
2020 foi um ano repleto de desaﬁos durante o caminho. A
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aconteceu durante o ano de 2020 para nos dar inspiração para
continuar crescendo sempre.
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Sempre do lado dos nossos cooperados
SAFRA RECORDE: RELAÇÃO DE CONFIANÇA E CREDIBILIDADE
A colheita surpreendeu as expectativas dos produtores e da Capebe, tanto em
relação a quantidade do café, quanto em qualidade. Foi um ano de bons preços,
com uma expectativa alta de mercado. A Capebe recebeu 1.116.000 sacas de

MOMBÓ: NOVA MARCA DOS PRODUTOS CAPEBE
Com intuito de inovar e trazer uma cara nova para nossos produtos lácteos
Capebe, lançamos um concurso entre os colaboradores para que nos ajudassem
nesta reformulação da marca dos nossos produtos lácteos. O nome escolhido foi

“MOMBÓ”, sugerido por Francelli Neves da Silva, do Financeiro Capebe. Em
breve lançaremos os novos produtos no mercado.

café em 2020; obteve maior adesão de produtores rurais que viraram
cooperados; tivemos a classiﬁcação de café mais rápida da história da
cooperativa; dentre outras conquistas.

CAPACITAÇÃO PARA PRODUTORES DE LEITE
Em parceria com a Nutron-Cargill, a Capebe realizou atividades dinâmicas para
a capacitação especializada dos produtores de leite. Com isso, a cooperativa
levou conhecimento atualizado e proporcionou maior troca de experiência entre

os cooperados. No evento, foram abordados temas relacionados às estratégia
melhoria da produtividade e saúde dos animais.

PRESENÇA NO CAMPO
O Departamento Técnico esteve bem próximo dos cooperados em 2020. A equipe
é composta por 23 proﬁssionais: agrônomos, veterinários e nutricionistas
animais. Eles são responsáveis pelo atendimento aos cooperados, entendendo

as necessidades das lavouras e/ou propriedades. Em 2020 o serviço foi
ampliado, contratando novos proﬁssionais e aumentando o número de visitas.
Foram quase 12 mil assistências prestadas aos nossos cooperados.

VITRINE TECNOLÓGICA CAPEBE
Aconteceu em março a primeira edição do VTEC – Vitrine Tecnológica Capebe. O
evento levou aos cooperados produtores de soja, milho e silagem o que há de
mais moderno em produtos e tecnologias no ramo de cereais. Os participantes
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passaram por estações de pesquisa para conhecerem os benefícios na
utilização de cada produto exposto pelas empresas parceiras, o que possibilitou
a todos conhecerem as inovações do mercado.
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PLANTÃO DE VENDAS (FEIRA DE NEGÓCIOS)
Em setembro tivemos uma edição diferente da Feira de Negócios. Por causa da
pandemia do Covid-19, ﬁzemos um Plantão de Vendas, em proporções menores,
nas unidades da cooperativa. Durante uma semana, os cooperados foram

atendidos dentro das normas de segurança e puderam adquirir insumos e
maquinários agrícolas com preços e condições especiais. O plantão aconteceu
nas 8 unidades Capebe.

CAPEBE GLOBAL: DA CAPEBE PARA O MUNDO
Sempre buscando a valorização dos nossos cooperados, o Capebe Global é
responsável por cuidar das exportações e certiﬁcações de café dos nossos
cooperados. A diretoria da Capebe montou uma equipe de trabalho que elaborou

um planejamento estratégico com o intuito de estipular as necessidades do que
fazer e como agir para atingir a certiﬁcação de maneira efetiva e eﬁcaz.

SUSTENTABILIDADE
CONVÊNIO COM A PM PARA SEGURANÇA DO PRODUTOR RURAL
A Capebe ﬁrmou convênio com a Polícia Militar para garantir a proteção dos
produtores rurais da região. O objetivo dessa parceria é realizar prestação de

serviços de segurança, como patrulhamento nas propriedades rurais e
realização de campanhas educativas direcionadas aos moradores da área rural.

CAMPANHA ATUALIZE E CONCORRA
É muito importante manter os dados atualizados aqui na cooperativa. Em 2020,
foi lançada acampanha Atualize e Concorra, que sorteará uma moto 0 km entre
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os cooperados que atualizarem seus cadastros junto à Capebe. O sorteio da
moto acontecerá em março.

Tivemos a implantação do Programa de Sustentabilidade CAPEBE Global, com a
missão de apoiar os cooperados Capebe durante todo o processo de produção
cafeeira, desenvolvendo assim uma cafeicultura inovadora com gestão sólida e
transparente em busca das certiﬁcações que serão trabalhadas na Capebe,

como a Rainsforest e Certiﬁca Minas Café. Foi assinado o Acordo de Cooperação
técnica entre a Capebe e EMATER-MG, para a ampliação do número de
agricultores certiﬁcados.

RESULTADOS DA POUPANÇA FIEL
A Capebe, pensando na ﬁdelização e boniﬁcação do seu cooperado produtor de
leite, criou o programa Poupança Fiel 2019/2020 para oferecer auxílio a quem
deposita a sua produção no Laticínios Capebe. O cooperado participante recebeu

R$0,02 a mais por litro de leite entregue durante o período de agosto de 2019 a
agosto de 2020. Ao todo, foram distribuídos 300 mil reais em boniﬁcações, que
poderiam ser utilizados na compra de produtos nas Unidades Capebe.
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Ampliacões, inauguracões e reformas

CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS - SOMOS 8
O concurso “Somos 8” premiou os melhores cafés especiais depositados na
Cooperativa na Safra de 2020. Os participantes passaram por uma rigorosa
seleção que escolheu os 10 melhores de cada cidade. O concurso foi realizado de
uma forma que valorizasse as características do café de cada município. Há

cidades onde o café é mais frutado, outro mais adocicado, outro mais cítrico.
Assim, nós passamos a conhecer melhor os cafés e claro, valorizar mais
produtores.

CONEXÃO CAPEBE – NOVO PROGRAMA NO YOUTUBE
A equipe de comunicação da Capebe produziu, durante todo o ano, 22 programas
“Conexão Capebe”. O projeto busca sanar dúvidas e trazer informações para o
público das redes sociais da Capebe, inteirando-os sobre os mais diversos

assuntos do mundo agro. Os programas estão disponíveis no Instagram e no
Youtube oﬁciais da Capebe.

FÁBRICA DE RAÇÕES CAPEBE
Mesmo em um ano de pandemia e crise o resultado foi de crescimento. Com
uma equipe extremamente comprometida e competente, começamos a
expandir novos horizontes, ter novas ideias e principalmente, buscamos
soluções. Em 2020 tivemos crescimento de 22,5% na produção de rações e
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foram produzidos mais de 21 milhões de quilos de rações. No ano de 2015,
havíamos produzidos apenas, uma média mensal de 915 toneladas de rações, e
neste ano de 2020, chegamos na média mensal de 1807 toneladas, um
crescimento de 97,4% de lá para cá.

BOA ESPERANÇA

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

A Capebe reformulou os Centros de Distribuição no ano de 2020. A ampliação da
estrutura foi feita pensando em melhorar o canal de abastecimento em Boa
Esperança e agilizar o escoamento para as outras unidades. O CD foi dividido em

dois galpões: um para armazenar todo o mix de produtos comercializados nas
unidades; e o segundo para alocar insumos agrícolas, como herbicidas,
inseticidas, fungicidas, sementes e foliares.

NOVO BARRACÃO DE 5 MIL METROS

TRR | CAPEBE PETRO

Ampliando o espaço da cooperativa em Boa Esperança, foi construído um galpão
de 5 mil metros quadrados. Este investimento irá proporcional melhor
atendimento aos nossos cooperados das 8 unidades.

2020 trouxe mais uma facilidade para os cooperados Capebe. A TRR –
Transportadora Revendedora Trabalhistas iniciou suas operações no mês de
junho e oferece ao cooperado o serviço de armazenamento, venda e transporte
de combustíveis. A estrutura da TRR ﬁca ao lado da sede da Capebe, em Boa
Esperança, e tem capacidade de armazenar 90 mil litros de óleo. Este serviço é
fornecido exclusivamente para o cooperado Capebe.

CAMPO DO MEIO

NOVO ARMAZÉM E BALANÇA

A unidade da Capebe Campo do Meio começou em 2020 as obras do Novo
Armazém e Balança. A captação de café durante todo o ano foi muito produtiva
graças aos reﬂexos dos novos investimentos que a Capebe realizou na estrutura

do novo local e equipamento. Para 2021, teremos uma nova loja que vai
oferecer mais comodidade e modernidade aos nossos clientes e cooperados.
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oferecer mais comodidade e modernidade aos nossos clientes e cooperados.
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CANDEIAS

NEPOMUCENO BAGS, SACARIAS E GRANEL

INAUGURAÇÃO DO POSTO CAPEBE

Candeias foi a cidade que recebeu o sexto Posto de combustível da rede Capebe.
Infelizmente, por causa da pandemia, a inauguração contou apenas com a
presença dos diretores da Capebe, do prefeito de Candeias e o presidente do

Sindicato de Produtores Rurais da cidade. Além disso, em comemoração a
inauguração, o posto ofereceu preços especiais abaixo da tabela para
comemorar a data da melhor forma, beneﬁciando nossos cooperados.

CRISTAIS NOVA BALANÇA
A unidade Cristais inaugurou uma nova balança para oferecer maior
comodidade, agilidade e segurança aos nossos cooperados. Ela é bem
localizada e de fácil acesso para os produtores e colaboradores. Paulo Rogério

Fernandes, responsável pela unidade, reﬂete em como a obra aumentou a
conﬁança entre o cooperado e a cooperativa. “O processo se tornou bem mais
ágil, conseguindo atender o dobro de caminhões por dia”, explica.

Buscando a otimização no processo de entrega do café e maior facilidade para o
cooperado, a unidade da Capebe Nepomuceno inaugurou novo armazém com
capacidade de 40 mil sacas. A nova estrutura possibilitou a centralização da

Fortalecimento das unidades Capebe
POSSE DA NOVA DIRETORIA
Março de 2020 foi marcado pela posse da nova diretoria da Capebe. Os novos
dirigentes assumiram a cooperativa com uma ampla experiência no Agronegócio
e anos de vivência cooperativista, bagagem que só veio a contribuir com o

GUAPÉ NOVA ESTRUTURA DE ARMAZÉM

REFORMA DO POSTO CAPEBE

Com o crescimento do número de associados e a grande demanda de café, a
unidade Capebe Guapé passou por uma expansão em sua estrutura,
aumentando a capacidade do seu armazém. O local possui agora capacidade
para 70 mil sacas de café e uma balança própria. “O investimento foi certeiro e
tornou o processo de descarga de café mais eﬁcaz, tranquilo, prático e ágil”,
aponta Fábio Ávila Oenning, responsável pela unidade.

O Posto de Combustível da Capebe Guapé passou por uma reestruturação para
oferecer melhorias no atendimento e melhores condições de trabalho. A
unidade oferece gasolina, etanol e diesel da melhor qualidade para seus
clientes. Para comemorar a reinauguração, o Posto realizou uma super
promoção.
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classiﬁcação, degustação e comercialização dos produtos. A entrega dos cafés
pode ser feita por meio de Bags, sacarias e a granel.

crescimento da Capebe. André Reis assumiu o cargo de diretor presidente;
Flávio Spineli e José Neife continuaram como diretores ﬁnanceiro e
administrativo, respectivamente. A nova gestão vai até 2024.

APROXIMAÇÃO E FORTALECIMENTO ENTRE AS UNIDADES
A nova gestão trouxe como um dos seus projetos a aproximação e
fortalecimento entre todas as unidades da cooperativa. De acordo com André
Reis, diretor presidente, a gestão consolidará e dará independência para que

cada unidade cresça e dê retorno para seus cooperados e produtores, gerando
emprego, renda, desenvolvimento e robustez ﬁnanceira para as cidades e
comunidade onde estão inseridas.
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REUNIÃO DOS LÍDERES DA CAPEBE
2020 foi um ano que nos exigiu novos conceitos e estratégias. Pensando nisso,
todo mês passamos a realizar uma reunião entre as lideranças da cooperativa

na intenção de mantê-los alinhados sobre tudo o que acontece dentro dos
departamentos. Mais uma forma de manter processos e diretrizes na Capebe.

Responsabilidade social
CAMPANHA DO DIA C
A Capebe realizou a arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas,
cobertores, fraldas, produtos de higiene e limpeza que foram doados às famílias
carentes de Boa Esperança, por meio do Centro de Referência da Assistência

Social (CRAS). Neste ano, não foi realizado nenhum tipo de evento presencial
como de costume. O Dia C tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento
social e transformar a realidade das pessoas da nossa comunidade.

CENTRO DE INOVAÇÃO PECUÁRIA INICIA PLANEJAMENTO
Pensar estrategicamente é a chave para o sucesso da Capebe e dos seus
cooperados. Sendo assim, o Centro de Pecuária deu início ao trabalho de
Planejamento Estratégico, buscando evoluir e trazer capacitação para toda a
equipe. Uma time variado de proﬁssionais ﬁcou responsável pela construção do

planejamento e por motivar todos os colaboradores envolvidos nos processos
de produção do departamento, sempre otimizando recursos e promovendo
rendimento para os cooperados.

DOAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE LEITE NA LIVE DO LÉO CHAVES
Mais uma atitude tomada para ajudar a comunidade atingida pela pandemia do
Covid-19 foi agir em benefício dos mais necessitados. Pensando nisso, a
Capebe, a convite do cantor Léo Chaves, doou um caminhão de leite para serem

distribuídas entre nove entidades ﬁlantrópicas pertencentes às oito cidades
onde a cooperativa está presente.

POSTO CAPEBE ILICÍNEA CERTIFICADO COM NOTA MÁXIMA PELA PETROBRÁS
Mais uma vez o Posto Capebe de Ilicínea recebeu um técnico da Petrobrás para
avaliar e ﬁscalizar a qualidade do combustível pelo programa “De Olho no
Combustível” e obteve nota máxima na certiﬁcação. Isso conﬁrma o

compromisso dos Postos Capebe em oferecer a melhor qualidade e conﬁança
para os seus clientes.

AJUDA PARA AS ENTIDADES DE BOA ESPERANÇA
A Capebe deu apoio na campanha de arrecadação durante a safra do café. Foram
atendidas 5 entidades que juntas receberam a doação de mais de R$ 35 mil de
alguns cooperados que decidiram colaborar. Foram atendidas a Santa Casa de
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Misericórdia de Boa Esperança, Mitra Diocesana da Campanha, Apae –
Associação de Pais e Amigos de Boa Esperança, Associação dos Voluntários
Vida Viva e Vila Vicentina de Boa Esperança.
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MISS CAFÉ 2020
A Capebe foi madrinha do Miss Café 2020 como forma de destacar o potencial
das mulheres no ramo do agronegócio. O evento que aconteceu em Três Pontas
com o objetivo de valorizar a mulher do campo. As misses eleitas cumpriram

agendas de participação em eventos de cafeicultura e promover a cultura
agropecuária. O evento também foi uma oportunidade de homenagear as
mulheres importantes para a cafeicultura sul mineira.

SPA SAÚDE LANÇA CAMPANHA CARÊNCIA REDUZIDA

MUTIRÃO DE EXAMES PARA BENEFICIÁRIOS

Visando o bem-estar e saúde de seus cooperados e familiares, a Capebe e a SPA
Saúde ofereceram para os seus associados a oportunidade de participar da
Campanha Carência Reduzida, que permitiu a realização de consultas médicas,
exames laboratoriais, tratamentos clínicos e terapias sem precisar aguardar o
prazo exigido pelos planos. Para usufruir do benefício, os usuários precisaram
apenas realizar o cadastro completo e quitar a primeira mensalidade.

Outro ponto benefício oferecido pela Capebe aos cooperados associados ao SPA
e seus dependentes foi uma semana completa para realização de exames de
rotina gratuitos. Foram ofertados eletrocardiograma, exames de sangue,
medida abdominal, cálculo de massa corpórea, aferição de pressão, avaliação
de peso, dentre outros

CAPEBE CONTRA O CORONAVÍRUS
Pensando na saúde e bem-estar dos seus colaboradores, cooperados e
comunidade, a Capebe realizou orientações, restrições e medidas preventivas
contra o coronavírus. Foram disponibilizados em todas as unidades álcool em

gel e sabão para higienização das mãos; distribuição de máscaras de uso
obrigatório para os colaboradores, além de estabelecimento de normas
distanciamento de segurança nos atendimentos aos cooperados.

Aconteceu na Capebe
PROMOÇÃO DE NATAL DO ARMAZÉM CAPEBE
O ano foi cheio de desaﬁos, mas nem por isso deixamos de comemorar e
presentear quem a gente mais gosta no Natal. Por isso, o Armazém Capebe
realizou uma promoção incrível para seus clientes presentearem quem mais
ama nessa época do ano. Todos os produtos da loja estiveram com preços
especiais, como roupas e linhas de cama, mesa e banho.

CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA
Seguindo com o nosso compromisso de conscientizar os colaboradores e
cooperados, os meses de outubro e novembro foram dedicados às campanhas
importantes de prevenção do Câncer de Mama e Próstata. Nossa equipe se
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vestiu de rosa e azul e levantaram a bandeira da importância dos hábitos
saudáveis, alimentação e exames de prevenção. Agitamos as redes sociais e os
corredores da Capebe. Não podemos deixar de nos conscientizar e prevenir.

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

MAQUINÁRIOS E PRODUTOS AGRÍCOLAS

Para melhorar a produção dos cooperados, a Capebe ofereceu promoção de
medicamentos veterinários para manter a boa saúde dos animais de cada
produtor. As ofertas aconteceram em todas as unidades, até terminar os
estoques.

Também ﬁzemos várias promoções na loja para garantir os melhores preços
e condições para os nossos cooperados.
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A Capebe é sinônimo de crescimento
A CAPEBE CADA VEZ MAIS FORTE COM VOCÊ COOPERADO!
2020 MARCOU NA NOSSA HISTÓRIA MAIS UM ANO DE SUCESSO E PARCERIA ENTRE PRODUTORES E COOPERATIVA

BOA ESPERANÇA

CAMPO DO MEIO

“Mesmo em um ano cheio de desaﬁos, com falta de alguns produtos devido a
pandemia, aumentamos nosso faturamento e tivemos um crescimento
signiﬁcativo. Podemos destacar o setor de peças que teve um incremento de
30% nas vendas comparado a 2019. Além disso, pensando em melhor atender
nosso cooperado, planejamos a mudança da loja para o novo barracão, com um
maior espaço físico, estacionamento mais amplo e uma nova infraestrutura.
Dessa maneira, acompanhando o crescimento da Capebe e dos cooperados da
nossa unidade sede.”

“O novo silo de recepção de café a granel, novo barracão de armazenagem de
café e a balança rodoviária de pesagem foram as três grandes conquistas de
2020 na Capebe Campo do Meio. As novas estruturas resultaram em um
impacto muito grande na captação de café do ano passo, que triplicou em
relação a 2019, e aumentaram a conﬁabilidade dos cooperados para com a
nossa cooperativa. Além disso, estamos unindo nossos esforços para a
inauguração da nova sede da unidade Campo do Meio, que irá uniﬁcar todos os
serviços da Capebe em um só lugar”.
Arnaldo Elisei
Responsável - Loja Campo do Meio

João Ferreira da Silva Neto
Responsável - Loja Boa Esperança

CANDEIAS
“Aqui em Candeias tivemos muitos motivos para comemorar em 2020. Uma
delas foi a abertura do Posto de Combustível em nossa cidade que aumentou os
serviços oferecidos aos nossos cooperados. Aumentamos as vendas de rações
para conﬁnamento de gados e suínos. Além disso, o recebimento de café
também bateu recordes no ano passado em relação aos anos anteriores. Isso
tudo resultou em um aumento signiﬁcativo no número de cooperados, que teve
um salto grande na economia da nossa cidade”.
Vicente Junio Silva Costa
Responsável - loja Candeias
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COQUEIRAL
“Gostaria agradecer a todos os cooperados Capebe que estiveram com a gente
em 2020. Com muita satisfação e alegria que, em 36 anos, foi o melhor ano de
recebimento de café na nossa unidade. Além disso, tivemos um ótimo resultado
no faturamento e a conquista de mais um técnico para assistência
especializada nas fazendas. Por ﬁm, agradeço a todos os colaboradores da
unidade de Coqueiral que ﬁzeram tudo acontecer”.
Rander Vitor de Lima Faria
Responsável - Loja Coqueiral

CRISTAIS
“Uma das coisas boas que tivemos aqui ano passado foi o recebimento do café
que, graças à conﬁança do cooperado, nós batemos o recorde. Além disso,
tivemos a feira de negócios que superou as expectativas e foi muito positiva,
pois permitiu que vários cooperados que não participavam das edições
realizadas em Boa Esperança, pudessem participar aqui em Cristais. Com isso,
nossas vendas aumentaram. Por ﬁm, a aquisição de uma nova balança também
foi uma das conquistas positivas de 2020. Ela deu suporte, comodidade e
agilidade para os nossos cooperado”.
Paulo Rogério Fernandes
Responsável - Loja Cristais

GUAPÉ
“Uma das maiores conquistas de 2020 foi o novo barracão de café, que agilizou
as cargas e descargas de café da nossa unidade. Além disso, adquirimos uma
empilhadeira nova que vem ajudando muito nos processos de descarga e
diminuindo as ﬁlas que atrasavam o trabalho. As ações reﬂetiram diretamente
no aumento signiﬁcativo no número de cooperados e na captação de café, que
bateram recordes em relação aos anos anteriores”.
Fábio Avila Oenning
Responsável - Loja Guapé

ILICÍNEA
“2020 foi um ano de sucesso na unidade Capebe Ilicínea. Nós batemos recorde
de recebimento de café e de venda de ração. Isso proporcionou a contratação de
mais um agrônomo de campo no município, que faz atendimento direto e
presencial aos cooperados, auxiliando nas demandas em suas propriedades e,
também, a contratação de uma nova zootecnista, que cuida e presta auxílio em
relação à alimentação dos animais dos produtores. Além disso, houve um
crescimento efetivo no número de cooperados, o que tornou ainda mais forte a
nossa unidade”.
Valdir Silva
Responsável - Loja Ilicínea

NEPOMUCENO
“Na nossa unidade, ganhamos um novo armazém de café com capacidade para
armazenar 40 mil sacas, agora recebemos grãos em bags, a granel e sacarias.
Com isso, batemos recorde de recebimento de café. Também aumentamos
muito o número de cooperados pois trabalhamos em horário diferenciado, o que
permite o cooperado depositar seu café sem nenhum problema. A Feira de
Negócios também proporcionou aumento nas vendas e comodidade aos
cooperados. O ano foi de diversos desaﬁos e incertezas, mas só temos a
agradecer. Houve grandes conquistas e metas alcançadas nas vendas e
recebimentos de café”.
Jaqueline Aparecida de Oliveira Reis
Responsável - Loja Nepomuceno

Unidades Capebe:
A parceria faz o sucesso!
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Aniversário das Unidades Capebe
Em 2020, a Capebe completou 57 anos de história. comprometimento e garra para superar todos os
Durante o ano, tivemos mais um capítulo cheio de desaﬁos que encontramos durante o ano.
conquistas e realizações para a nossa cooperativa. Parabéns a todas as unidades que prosperaram e
Cada colaborador e cooperado trabalham com muito ajudaram a construir o nosso sucesso!

BOA ESPERANÇA - 57 ANOS

CAMPO DO MEIO - 27 ANOS

Capebe recebe certiﬁcado de Parceiro
Destaque da EMATER-MG
O reconhecimento valoriza a atuação da nossa cooperativa no fortalecimento da região
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CANDEIAS - 4 ANOS

CRISTAIS - 17 ANOS

COQUEIRAL - 38 ANOS

GUAPÉ - 30 ANOS

ILICÍNEA - 37 ANOS

NEPOMUCENO - 15 ANOS

A Capebe recebeu o certiﬁcado de Parceiro Destaque da Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
(EMATER – MG). O reconhecimento, que faz parte da comemoração
de 72 anos da empresa, reconhece e parabeniza a atuação da nossa
cooperativa no fortalecimento das atividades agropecuárias e na
inovação, tendo foco no desenvolvimento sustentável nas cidades
onde estamos presentes.
A EMATER-MG é a maior empresa pública do setor no Brasil e
tem como missão promover o desenvolvimento sustentável por
meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a
melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. A Capebe é a
única cooperativa do estado que possui um escritório local da
EMATER-MG em suas instalações, reaﬁrmando ainda mais a
parceria entre as entidades.
Segundo Thatiane Abrahão, extensionista agropecuária da
EMATER-MG unidade Boa Esperança, o trabalho de extensão rural,
junto aos agricultores familiares, está em sintonia com a diretoria
da Capebe, o que valoriza a agricultura da nossa região. “Com os
projetos da cooperativa, como a Capebe Global, nós fazemos a
nossa parte buscando o crescimento do cooperado com
desenvolvimento sustentável, trabalhando as questões
econômicas, ambientais e sociais”, aﬁrma.
A Capebe agradece o reconhecimento e reaﬁrma o compromisso
de trabalhar em prol dos produtores rurais e do crescimento do
agronegócio mineiro, em especial na região sul do estado.
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única cooperativa do estado que possui um escritório local da
EMATER-MG em suas instalações, reaﬁrmando ainda mais a
parceria entre as entidades.
Segundo Thatiane Abrahão, extensionista agropecuária da
EMATER-MG unidade Boa Esperança, o trabalho de extensão rural,
junto aos agricultores familiares, está em sintonia com a diretoria
da Capebe, o que valoriza a agricultura da nossa região. “Com os
projetos da cooperativa, como a Capebe Global, nós fazemos a
nossa parte buscando o crescimento do cooperado com
desenvolvimento sustentável, trabalhando as questões
econômicas, ambientais e sociais”, aﬁrma.
A Capebe agradece o reconhecimento e reaﬁrma o compromisso
de trabalhar em prol dos produtores rurais e do crescimento do
agronegócio mineiro, em especial na região sul do estado.
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E-mail: sindicatorural_coqueiral@yahoo.com.br

Endereço: Rua Antenor Pio de Morais —

Endereço: Rua Assis Brasil, 20 - Lj 01 Centro COQUEIRAL / MG

Escritório do Evimar – CRISTAIS/MG
CEP: 37275-000

CEP: 37235-500

SINDICATO: Um benefício para o produtor rural
Conheça mais sobre a atuação dos Sindicatos Rurais da nossa região
Os Sindicados Rurais possuem uma grande força na nossa região,
principalmente pelo fato do sul de Minas Gerais ter uma economia voltada para
a produção agrícola. Para entender a importância deles, é preciso entender
também a sua história. A força sindical surgiu no mundo após a Revolução
Industrial na Europa, durante os séculos XVIII e XIX. No Brasil, o movimento se
iniciou após o ﬁm da escravidão no país, também no século XIX, quando houve
um aumento muito grande da mão de obra assalariada por aqui.
Os sindicatos foram criados para proteger os trabalhadores das péssimas
condições de trabalho que lhes eram oferecidos. Ao longo dos anos, foram os

movimentos sindicais que conquistaram a maioria dos direitos trabalhistas que
conhecemos hoje, como por exemplo: as férias remuneradas, registro em
carteira de trabalho, 13º salário, direito a descanso semanal remunerado,
dentre outras conquistas.
No ramo rural, os sindicatos possuem uma grande importância para garantir
o direito dos produtores, tanto do campo, quanto da cidade. Eles trabalham para
levar cada vez mais benefícios ao produtor rural, como nas áreas da saúde e
bem estar. Além disso, lutam para acabar com o trabalho infantil e escravo.

VOCÊ CONHECE O TRABALHO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUA CIDADE?

Guapé – 90 ﬁliados

Ilicínea – 70 ﬁliados

Presidente: Francelino Braz Scanavachi

Presidente: Zanoni Junqueira Vilela

Telefone: (35) 3856-1382

Telefone: (35) 3854-1383

E-mail: sindicatoguape@gmail.com
Endereço: Rodovia Guapé-Ilicínea, Km 01, nº 305

E-mail: ilicinea@hotmail.com
Endereço: Rua Sergipe, 105 Centro - ILICINÉA / MG

Jd. Alto Sumaré - GUAPÉ / MG

CEP: 37175-500

CEP: 37177-700

Boa Esperança/Campo do Meio – 75 ﬁliados

Candeias – 200 ﬁliados

Nepomuceno – 69 Filiados

Presidente: Henrique Rezende Pacheco

Presidente: José Alencar Ferreira

Presidente: Bruno Rodrigues Magalhães

Telefone:(35) 3851-1977

Telefone: (35) 3833-1479

Telefone: (35) 3300-3871

E-mail: sindiboa@gmail.com

E-mail: sindcandeiasmg@hotmail.com

E-mail: sindrural@agyonet.com.br

Endereço: Rua Turmalina, SN - Parque de Exposições
Jardim Alvorada - BOA ESPERANÇA / MG

Endereço: Av. Ozanan Levindo Coelho, 590

Endereço: Rua João Inácio Dias, 222

Triângulo - CANDEIAS / MG

Centro - NEPOMUCENO / MG

CEP: 37170-000

CEP: 37280-000

CEP: 37250-000
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Entre em contato
e conheça os serviços
prestados por cada
instituição e saiba
como se filiar
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O AGRO NÃO PARA DE CRESCER
O nosso cooperado está a todo vapor para fazer o agronegócio da nossa região
prosperar cada dia mais. Parabéns a todos os envolvidos pelo empenho e cooperação.
Mário e Thiago Fernandes
Fazenda Fundição, Cristais

Aderson Souza
Fazenda Figueira, Boa Esperança

Denilson e Luis Eduardo
Sítio São Sebastião, Boa Esperança

João Paulo Morais

Fernanda
Sítio Bom Jesus, Carmo do Rio Claro

João Pedro Bonnacorsi

Fazenda Paqueiro

Fazenda Jardim das Flores, Candeias

José Belchior França

José Nicodemos de Abreu

Fazenda Serra Nova, Ilicínea
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Adilson Assis

Sítio Canaã, Ilicínea

Sítio Santana, Campo do Meio

Ana Clara Miranda

Andersom Souza

Fazenda São Sebastião, Três Pontas

Fazenda Chilindro, Boa Esperança

Higor Neves

João Paulo e Paulo Neto

Fazenda Felícias, Boa Esperança

Serra da Boa Esperança

Joaquim, Vilma e Gabriel

José Arcanjo de Almeida

Fazenda Águas Verdes, Boa Esperança

Fazenda Estiva, Boa Esperança

José Osvaldo e José Maurício

Maria Sônia e Carlos Ribeiro

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Caxambu

Posses, Coqueiral

Olíria e as netas Soﬁa e Lavínya
Sítio Tatiany

Oswaldo, Esposa Iraci e ﬁlhos Jeferson e Daniela

Raniere e Lais Carvalho

Fazenda Barro Preto, Cristais

Fazenda Santa Helena, Cristais

Quer participar do nosso próximo informativo?
É fácil, mande sua foto para nosso whatsapp:
(35) 9 9943-6535
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QUICHE DE QUEIJO
PARA A MASSA
- Ingredientes ·

250 g de farinha de trigo

·

125 g de Manteiga Capebe gelada

·

1 ovo

·

1 colher (chá) de água

·

sal a gosto

·

Manteiga Capebe e farinha de trigo para untar e enfarinhar

PARA O RECHEIO
- Ingredientes ·

1 xícara (chá) de Leite Capebe

·

1 xícara (chá) de Queijo Prato Capebe ralado grosso

·

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

·

4 ovos

·

80 g de Queijo Parmesão ralado grosso Capebe

Modo de preparo
1. Unte uma fôrma redonda de 20 cm de diâmetro, de preferência própria
para quiche, com manteiga e polvilhe com farinha. Reserve.
2. Divida a Manteiga Capebe em pequenas porções. Numa tigela,
misture todos os ingredientes com as mãos até formar uma massa
homogênea. Faça uma bola e embrulhe com ﬁlme. Leve à geladeira
por 10 minutos.
3. Numa superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo. Transﬁra
para a fôrma preparada. Com as mãos, pressione contra o fundo e as
laterais. Retire o excesso das laterais. Reserve.

Modo de Preparo
1. Pré-aqueça o forno a 180 ºC (temperatura média).
2. Polvilhe o Queijo Prato Capebe sobre o fundo da fôrma
previamente forrada com a massa.
3. Numa tigela, junte os ovos, o Leite Capebe e o creme de leite.
Misture bem com um batedor de arame. Tempere com sal e
pimenta-do-reino moída.
4. Regue a massa com o creme de ovos e polvilhe com o parmesão
ralado. Leve ao forno para assar por cerca de 30 minutos ou até
que ﬁque dourada. Retire a quiche do forno e sirva quente ou em
temperatura ambiente.
Opcional: Você pode acrescentar condimentos no recheio para incrementar
ainda mais o sabor da sua quiche. Boas opções são: Cebola roxa, cebolinha
e tomatinho cereja para decorar.
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Concurso Somos 8 premia
os dez melhores cafés de
todas as unidades Capebe

Conheça os planos
da Diretoria Capebe
para 2021

Capebe recebe título de
Parceiro Destaque pela
EMATER-MG
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